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Д-ра Михайла Дмитровича Антоновича, чи як його популярно назива
ли «Мурика», я стрінув уперше в лютому 1938 року в Бресляв-Вроцлаві 
(чи — як хоче наш літопис — «Воротиславі»). Він працював тоді як асис
тент проф. Ганса Коха, німецького спеціяліста історії східної Европи. На
шу зустріч влаштував проф. Василь Сімович, який у тому часі працював 
мовним редактором видань «Просвіти» у Львові й з яким я дружив під 
час моїх студій у Львівському університеті.

— Мурика мусите обов’язково побачити в Бресляві; я його вже пові
домив про Вашу подорож до Берліну й він зустріне Вас на бреслявській 
залізничній станції. Я описав йому Ваш вигляд, шубу й капелюх, а його 
пізнаєте по тому, що він ходить з голою головою взимку й у літі — 
пояснював Сімович.

І справді, коли я вийшов із поїзду в Бресляв увечері 9-го лютого 1938 
р., розглядаючися в натовпі, я побачив високого кучерявого мужчину, що 
стоячи під стіною, стежив за приїжджими. Я підійшов до нього й запи
тав, чи він не д-р Антонович?
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— А Ви Рудницький?
— Так, пане докторе — відповів я з некритою радістю. Ми привіта

лися й Мурик зразу ж таки заопікувався мною. Насамперед допоміг мені
з валізками, що напаковані книжками й словниковими картками були 
тяжкуваті. Ми склали їх у баґажню й я залишив тільки великий порт
фель — течку в руках з найнеобхіднішими причандалами для нічліга.

— Мені писав про Вас не тільки Сімович. але й Кузеля з Берліну. 
Цей останній доручив мені познайомити вас з Ільницьким-Заньковичем і 
от ми підемо до нього на вечерю — пояснив Антонович.

Ми йшли пішки по широких вулицях міста й мій супутник що хви
лини зупинявся пояснюючи одне, чи друге місце, пам’ятник, будинок. По 
цілоденному сидінні в поїзді такий прохід був хія мене потрібний. Все ж 
після одногодинного маршу я втомився і дискретно запитав Антоновича, 
чи ще далеко. Він усміхнувся й пояснив, що ми вже дві треті дороги 
«зробили» й незабаром будемо на місці. Тут він виявився уважливий і 
сповільнив кроку. Ми пройшли ще якої пів години по передмісті й на
решті зупинилися перед одним із типових німецьких мурованих домиків. 
Антонович подзвонив і нам відкрив двері середнього росту русявий гос
подар із пронизливими очима. Антонович представив мене господареві, 
що ввічливо запросив нас у хату. Ми поскидали калоші й плащі в пе
редпокою й опинилися зразу ж таки в їдальні, де стояв великий стіл із 
готовим накриттям. Відкіля не візмись, появилася й дружина господаря, 
німкеня, й привітавшися сердечно mit Murik подала мені руку, яку я — 
на здивування її й обох чоловіків — поцілував.

— Es freut mich Sie kennenzulernen, Herr Doktor! — заявила вона з 
півусміхом і пояснила, що для мене приготована мала спальня та що 
вона з чоловіком будуть «дуже раді», коли в них заночую.

Почалася гостина. Ми попивали чай і «уплітали» невеликі німецькі 
сандвічі — «штулі». Господиня кілька разів виходила до кухні й вертала
ся з підносом, щоб заспокоїти наш апетит. Нарешті появився на столі 
«кухен» знак, що це кінцевий етап нашого пирування.

За столом ішла розмова про буденні справи, господиня цікавилася 
моєю подорожжю, «як їхалося», я розповідав про легку паспортову й 
митну контролю на німецькій границі, точність поїзду, ввічливу обслугу, 
зокрема допомогу при вміщуванні тяжкого баґажу. Антонович розказав з 
гумором про нашу зустріч на станції й «шпацірґанґ» по місті. Він обіцяв 
на другий день познайомити мене з своїм шефом в університеті й пояс
нив, що чекатиме на мене в притворі університетської бібліотеки в 10-ій 
ранку. Він подякував за «смачну вечерю й приємний вечір», попрощався з 
господарями й зі мною й пішов додому. Я залишився сам на сам із 
господарем. Він пояснив, що працює з доручення полковника Євгена Ко- 
новальця над німецько — українським військовим словником і за пора
дою Зенона Кузелі просить мене про фахову допомогу. Ми перейшли до 
його робітні, де я познайомився з його призбираним карточковим мате- 
ріялом. У пляні є видати два словники: один загальний військовий і дру
гий спеціялізований — летунський.

— Буде це перший німецько-слов’янський летунський словник і ми по
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винні радіти, що він появиться друком. Фонди на видання є, друкарня 
Бернард і Ґрефе в Берліні чекає на рукопис, усе залежить від того, як 
швидко ми впораємося з рукописом. Отож він — Ільницький-Занькович
— уже «договорився» з Кузелею про мою співпрацю: тим часом він по
силатиме мені готові сторінки рукопису до Берліну для перевірення й 
евентуальних поправок, а влітку поїдемо над море «на вакації» й докін
чимо працю, щоб у вересні здати рукопис до друкарні. Тепер усе зале
жить від ефективности моєї співпраці, але згідно з інформаціями Кузелі, 
я «впораюся» на час із завданням.

Нікуди правди діти, я був ошоломлений цим несподіваним «надобов’яз- 
ком», бо згідно з контрактом я їхав до Берліну на працю над великим 
загальним українсько-німецьким словником. Виходило, що треба було 
крім обов’язкової праці в Українському Науковому Інституті виконувати 
в вільних хвилинах (вечорі, «вікенди») додаткову працю над паралельни
ми словниками військового типу.

Ми довго в ніч дискутували справу подробиць. Господар переконував 
мене, що справа його словників — пекуча, бо «йде до війни» й вони віді
грають велику ролю в військових взаєминах між німецькою й україн
ською збройними силами і т. д. і т. д.. Найважливіше держати в тайні 
ввесь проект, бо з українців у Німеччині знають про нього крім нього 
тільки Коновалець і Кузеля, а тепер я четвертий із «втаємничених».

Я спитав про Антоновича. Хазяїн пояснив, що він, як історик, не за
цікавлений такими справами й тому його «не втаємничують» у проект. 
Тут головне — «працювати й тримати язик за зубами», зокрема — бо- 
ронь Боже — не писати нічого ні до Сімовича, ні до інших земляків у 
Польщі. Передбачається навіть «дискретність» появи словника, якщо б іще 
не було війни, а він вийшов би друком. Коли ми розпрощалися «на до
браніч», я довго не міг заснути. Різні думки приходили до голови. Я був 
затривожений головно «подвійним навантаженням» у майбутній праці в 
Берліні, не мав певности чи збережу таємничість проекту, бо ж треба бу
де консультуватися щодо термінології і з людьми і з словниками, а ці, 
звичайно, в бібліотеках; вражала теж віддань: автор у Бресляв, я в Бер
ліні, треба їздити, листуватися, телефонувати.

Коли постать мого господаря хвилювала своєю таємничістю, рішучіс
тю й дисципліною, то нове знайомство з «Муриком» з його безпосеред
ністю й відкритістю, тонким гумором і приязним відношенням до, будь- 
що-будь, мало знаного йому галичанина, якось заспокоювало й підбадьо
рювало... Я заснув пізно вночі, але довго спати не довелося. Рано в 7-ій 
господар постукав до дверей, я встав, поголився, обмився й одягнений 
поподорожньому зголосився «готовим» до дальших акцій. Ми поснідали 
й ще раз обговорили проект і розпрощалися з панею дому. Ільницький- 
Занькович відвів мене до найближчої трамвайної зупинки й ми розстали
ся. Перед 10-ою я приїхав під університетську бібліотеку й зустрів Анто
новича. Він пояснив, що в 11-ій маємо побачення з його професором, а 
перед тим підемо оглядати бібліотеку. Приємно було ходити з ним по
між довгими залізними полицями, заповненими книжками. Антонович знав 
найкраще відділ історії й ми провели досить багато часу в цій секції. На
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мовознавчий відділ, словники й граматики, не стало часу, ми поспішали 
до проф. Коха. Треба було перейти до іншого будинку, зголоситися в 
секретарки й після її зголошення нас у дверях свого бюра появився сам 
«шеф», що дуже привітно нас прийняв і запросив до себе. Наша конвер- 
зація торкалася моїх студій, Львівського університету, українських учених 
у Львові, Наукового Т-ва ім. Шевченка, молодого україністичного поко
ління в Галичині й т. п. Антонович згадував проф. Сімовича, якого знав 
із Праги, а там Андрусяка, Пастернака, Кострубу, відомих йому з дру
кованих праць. Коли надійшла обідня пора, проф. Кох запросив нас на 
полуденок до недалекого ресторану, під час якого йшли вже розмови про 
мою майбутню працю в Берліні. Тут Антонович плястично змалював 
Український Науковий Інститут, охарактеризував його директора д-ра Іва
на Мірчука, мого майбутнього «шефа» — проф. Зенона Кузелю, а за ни
ми інж. Романа Димінського, проф. Бориса Крупницького й інших. Не 
без нотки гумору пояснив він систему праці в Інституті: доки не появить
ся Мірчук вона досить повільна, щойно з його приходом усі оживляють
ся й принаймні вдають, що працюють інтензивно. І Кох і я з приємніс
тю слухали Антоновича й на прощання професор заявив, що jetzt wissen 
Sie, wohin Sie fahren! Ми розпрощалися, Кох просив не забувати й бути 
з ним у контакті, зокрема, якби мені було чогось треба в Німеччині.

Коли він відійшов, ми допивали наше пиво й Антонович дальше роз
казував про У НІ у Берліні та давав поради, як і що там робити, а чого 
не робити, з ким зв’язуватися в потребі, як проводити вільний час тощо. 
Найбільш прихильно характеризував він інж. Димінського, якого прохав 
особисто вітати.

Мій поїзд відходив о 3-ій пополудні. Антонович провів мене пішки до 
станції, допоміг вибрати й перенести баґаж і ми розпрощалися в дуже 
приязній атмосфері. «Мурик» виявився таким хорошим, яким його опису
вав мені у Львові Сімович; що більше, я відчув у ньому людину широ
ких горизонтів, щирого українського патріота, з непересічним змислом 
обсервації, з тонким гумором-іронією та вродженою доброзичливістю. Як 
книголюб — бібліограф я високо цінив його любов до книжки й неаби
яке знання історичної літератури, української, слов’янської й світової. 
Крім своїх джерельних причинкових праць він мріяв про інтерпретативну 
синтезу історії України, без балясту фактичних подробиць, але за те з ви
криванням основних історичних процесів та їхньою інтерпретацією на по- 
ріняльному фоні східної Европи й азійського континенту. Треба признати, 
що йому пощастило здійснити цей плян при великій допомозі Юрія Ти
щенка, власника видавництва «Ю. Т.» в Празі. В часі війни серед неспри
ятливих умовин таки вийшли чотири томики його Історії України (Пра
га 1942).*

Наші зустрічі з Михайлом Дмитровичем були часті й у Берліні й у

* У Передмові до другого видання цієї праці в У ВАН у Вінніпезі в 1966 році 
я писав:

Перше видання цієї праці було здійснене сл. п. Ю. Тищенком у Празі в 1942 р. 
Несприятливі воєнні умовини на еміграції були причиною технічних недоліків (па
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Празі. Можна сказати, що ми навіть приятелювали, власне в трійку з 
ним і Димінським. Разом відбували прогульки до Ґруневальду, разом обі
дали в Ашінґера (Славну «Ербзензупе» з куском ковбаси або шинки й бу
лочками до схочу).

Із змінами на європейській карті наслідком Гітлерівських аґресій (ав
стрійський «Аншлюс» у 1938 р., судетська інвазія 1939), виринула справа 
Карпатської України. Антонович, Димінський, я й інші живо реагували на 
події дня. Разом з іншими ми спочатку плянували виїзд на Закарпаття 
для допомоги в будівництві молодої держави. Коли ж почали надходити 
тривожні вістки про мадярську окупацію країни, ми писали меморандуми 
до Гітлера, листи до берлінської преси, статті в наукових журналах. Зне
віра до нацистської політики щодо сходу Европи збільшувалася в нас із 
кожним днем. А вибух війни у вересні 1939 року не був ніякою несподі
ванкою для нас, що бачили в Берліні довжелезні поїзди з гарматами, тан
ками й воєнним знаряддям. Однієї серпневої неділі 1939 р. в часі пообід
ньої прогульки до Ґруневальду ми почали жартома розподілювати дере
ва, які доведеться «обгризати» на випадок воєнного голоду.

— Оце найгрубше дерево призначаємо для директора Мірчука, менше 
біля нього для Кузелі і т. д. і т. д. аж до нас самих.

Хоч гризти дерев у Ґруневальді не довелося, то проте голод у воєнні 
роки нам дошкулював, особливо з початку, коли ще не було справного 
розподілу приділових карточок. В міжчасі Антонович габілітувався в Ко- 
ха в Відні, а коли вибухла німецько-совєтська війна він на рекомендацію 
свого професора став перекладачем у штабі генерала фон Клайста. Зв’я
зок із ним перервався, навіть Димінський мало знав де «Мурик».

Ми довідалися від родини Антоновичів про Михайлів «воєнний» (28. 
8. 1941) шлюб на віддаль із Геленою Швебель. Із розгромом гітлерів
ської армії він повернувся, розчарований, до дружини в Берлін. Коли со- 
вєтські війська здобули Берлін, його заарештовано на помешканні Мірчу
ків і вивезено в концлагер. Вістки про його долю були скупі.

В архіві його дружини — Гелени збереглися два документи: один — 
власноручний розщук Михайла Дмитровича за дружиною й сестрою, дру
гий — відповідь із СССР у цій справі. Репродукуємо обидва документи.

пір, формат) як теж і невеликого накладу. Книжку розкуплено в короткому часі й 
пляноване тоді друге видання не збулося.

Тим часом покінчилася війна, наступила нова еміграція й не було змоги зай
нятися другим виданням тим більше, що заслужений видавець першого видання 
сл. п. Юрій Тищенко помер у Нью Йорку в 1953 році, не завершивши справи 
організації нового видавництва й не здійснивши своїх видавничих плянів.

Справою другого видання цієї праці цікавився якийсь час видавець Микола Де- 
нисюк у Чікаґо, але й тут надії завели...

Влітку 1965 р. президент У В АН у Канаді — д-р Яр. Рудницький натрапив на 
примірник цієї праці в Бібліотеці Наукового Т-ва ім. Шевченка в Сарселі й випо
зичив його для репродукції. Отак нарешті після чвертьсторіччя праця М. Антоно
вича виходить другим виданням.

Вінніпег, 10. 10. 1965.
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Почтова картка M. Антоновича з 72.IV. 1955 p. 
вислана до Німецького Червоного Хреста



88 ЯРОСЛАВ Б. РУДНИЦЬКИЙ

Відповідь Н. Чикаленка на лист Німецького Червоного Хреста 
з повідомленням про смерть Михайла Антоновича
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* * ♦

Інформації совєтського Червоного Хреста від 3 квітня 1957 року були 
фальшиві. Насправді у 1955 р. д-р Михайло Антонович закінчив свій ви
рок десятирічного ув’язнення і щоб його не випускати, а в той час і нім
ці і італійці домагалися його випущення, його засудили додатково ще на 
п’ять років, ніби за діяльність пов’язану з тим, що він був речником укра
їнських політв’язнів у Магадані. Водночас КҐБ поширювало (зокрема між 
німецькими воєннополоненими, яких саме тоді масово випускали на во
лю) чутку про його смерть у тюрмі.

У 1960 році, після закінчення другого вироку, каґебістські власті пообі
цяли д-рові М. Антоновичеві катедру в одному з сибірських університетів 
під умовою, що він спровадить із Західньої Німеччини до себе дружину і 
дочку. Д-р М. Антонович рішуче відмовився і тоді його перевели на по
стійне поселення в Сибірі без права комунікації з зовнішнім світом. Коли 
він умер невідомо. З 1961 р. були ще вістки про нього, що їх перевіз в 
Галичину п. К., а звідтіля вони продісталися на Захід.


